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¡Tierra!
Espresso for
Jordens fremtid

KaffeTendens

Vi vil have en bedre verden på kaffekortet

#EarthDefenders
En ny generation af unge kaffefarmere

5 BARISTA
GLADE
KAFFETIPS

Ren image-styrke med ¡Tierra!
Nu kan du matche tidens trend om at sætte bæredygtighed direkte på kaffekortet.
¡Tierra! er en #EarthDefenders Espresso fra Lavazza
Tag et bæredygtigt valg, og fortæl dine kunder, at
¡Tierra! Espresso er et samvittighedsfuldt, kaffeunikt og
bæredygtigt generationsprojekt ”from father to son”.
Her oplæres en ny generation af unge, moderne kaffe
farmere (#EarthDefenders) i, hvordan kaffe dyrkes,

høstes og farmes på skånsom og bæredygtig vis.
Altsammen for at bevare og genskabe en høj biologisk
diversitet, og give bedre vilkår for næste generation af
kaffefarmere.

!Tierra! kommer udelukkende fra Rainforest Alliance-certificerede kaffefarmere.
Det grønne mærke med frøen er et bevis på en grøn og bæredygtig produktion
af råvarer, der kommer fra regnskovsområder.
Gastronomiske kendetegn ved !Tierra!: Høj på syre med et sensorisk strejf fra frugt
og blomster. En smagslet, men fyldig espresso med et snert af chokolade.

Varenr.: 4332

5 BARISTA GLADE KAFFETIPS TIL KORTET
1

Gør kaffe til perler af ”kaffekaviar”! Forvandl kaffe til kaviarlignende perler, der springer
i munden vha. calcium og alginate

2

Leg kaffebar og tøv ikke med at sætte en lækker kaffecocktail a la Espresso Martini på kortet,
eller brug den som ”dessert-kaffe”, direkte på dine desserttallerkener

3

Udnyt at ingefær og kaffe er et suverænt par, når det handler om foodpairing, sæt fx et kaffeshot
med ingefær på brunchmenuen eller sælg den som café’ens ”Morgen booster”

Sæt sæson på kaffeoplevelsen, og rør efterårsvarme krydderier som kanel, kardemomme og chili i,
og kald fx kaffen for ChaiPresso, eller Efterårets KaffeKick
			
Sæt en ny smagsbombe på kaffekortet; en ”After Eight Latte” af et espressoshot vendt i varm
5
chokolade og tilført et par myntedråber

4

Vi brænder for kaffe og er frontløbere med eget risteri og vores kaffemission er ret enkel. Vi lader kaffebønnen tale,
så du med os får glæde af et nysgerrigt og simpelt kaffesprog fra kaffefolk til kaffefolk.
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